
ISociologie 

Sociaal kapitaal helpt iemand 
vooruit, wist heer Bommel al. 
Toch zijn er ook nadelen. 
Door Joep de Hart 

I
ndestrips van Manen Toonder is het 
bezoeken van de Kleine Club een van 
de eerste dingen die heer Olivier H. 
Bornmel sleed" weer doel als cic pn), 
blemen hem hoven hel hoofd dreigen 

te groeien. Daar treft hi Ide andere .nota· 
beien van Rummeldam, en hiJ Vèrtrouwt 
erop dat de I~den van de Kldne Club het 
aan hun ~tanJ verplich t achlen hem met 
raad en daad bij te staan_ Dit soort aid hoys 
nelwork.ç functioneert niet alleen doorde 
gezelligheid. het samen welen te waarde 
ren van een gOl>d glas wijn. Ze kunnen 
ook als een krachtig selectiemechanisme 
werken bij stijging en daling op de sociale 
I.1dder. Met sociaal kapit.lal wordt geduid 
op zulke socIale netwerken. en de normen 
en het vertrouwen die mensen op basis 
biervan ontwikkelen_ Sociaal kapitaal kan 
als middel fungeren om ma.ltschappeli j
ke ambities te verwezenlijken en als hulp
bron bij het zoeken naar oplossingen 
voor gezamenlijk ervaren problemen. 

Er zijn nog wel meer Illustraties te ge
ven van de eUecten van sociaal kapitaal. 

o hebben loodse diamanl handelaren in 
Brooklyn en Antwerpen de kosten van 
hun transacties door de jaren heen laag 
Weren te houden doordat zIJ onderling 
nauwe culturele, religieuze en familieban
den onderhielden. Het vertTOuWen dar7.ij 
daardoor In elkaar stelden en de veHige 
omgeving die dat opleverde, drukten de 
kosten van complexe contracten. vel7.eke
ringen en rechtsbijstand aanzienlijk. 
Eventuele kortelermlj nvoordelen. verkre
gen door oneerlijke praktijken, werden te
nietgedaan door uitsluiting zodra je 
slechte na.lm in dele netwerken w('rd 
rondge·praal.. Een ander voorbeeld zijn de 
ndelwljsprestatie~ van uw kind. Die zijn 

niet alleen afllankelijk van zijn of haaf ra
lent en· de Inzet van leerkrachten. Wal ook 
een rol speelt, Is hel sociaal kapitaal waar
over uw kroost en u beschikken: de rela
ties met medeleerlingen, de betrokken
heid van u en andere ouden bi; de ~cho()l. 
en de sociale contacten tussen nuders. 
leerlingen en docenten. 

Rij alle positieve gestemdheid over hel 
begr ip sodaal kapitaal passen wel een 
p.lar kanltekeningen. Om te beginnen 
geldt voor sociaal k.lpllaal wat ook voor fi
nancieel kapitaal geldt: her is ongelijk Vt'.r
deeld - tussen samenlevingen en gemeen· 
schappen, tussen sociale mllleuo; en indi
viduen. . 

In de tweede plaats hestaan er verschil
lende typen van sociaal kapitaal. Bekend 
Is het ondersch.dd van de Amerikaanse 
politicoloog Robert Putnam tussen sa

menbindend sociaal k,\pil..1al (bol/dillg so' 
clal ciJpilaJ) en overbruggend .~odaJI kapi
taal (bridglngsarful capltul).lliJ UI." eerste 
variant gaal her om sociale netwerken 
van mensen die op elkaar lijken: hier 
geldt het aloude soort wekt soort.lypj
5che voO! beelden 1.iln de ulrl bay~ nt'~wfJrks 
die allersprake kwa men, organL~alres 

van plaitelandsvrouwen en m[gr~lntenor~ 
ganisaties. Ook bij oude volksbuurten, de 
h.lrue .kern Van .supportersclubs cm zoge
nOt.'Olcle ZWolrlt'kousenkerken is tradltio· 
neel veel samenbindend .,otlaal kapitaal 
.1anwclig. Oehoevedheic.l overbruggcnd 
soda.11 ka pi1..laI is erveel geringer. Over 
bruggend sociaal kapitaal heeft bel rek 
king op sociale relalles tussen mensen di.e 
juist: in allerlei opzichten van el k.lil r ver
schillen. Voorbeelden zijn de oude volks
kerken, de Rorary-afdellngen en veel open 
mternt'tcommunlty's, waar vogels van 
uiteenlopende pluimage elkaar treffen. 

In de derde plaats zijn de effecten van 
soliaal kapitaal nier per definitie heil
zaam. Samenbindend .soclaal kapitaal kan 
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leiden lot het stellen van quitensporlge 
eisen aan de gro('psleden. d.ie hun vrij
heid .sterk beknot ten, loals bil sekten eri 
extremistische politieke bewegingen. Het 
kan economisch!.' groei helemmeren 
doordat hel a.m7et·LOl lohhyen meI 
slechts oog voor de belangen van de eigen 
groep, het kan verbonden liln met allerlei 
vormen van vriendle~polJllek en mensen 
leer tot hun nadeel af~nÎfden van ma,lt, 
schappelijke ontwikkelingen en Inlorma
tiestromen. Verder kan het gepaard gaan 
met een SCh.lduwwt'Telcl waarin gedrdgs
regel~ geidendJ(' op ge~pannen voel 
SIJ.m meI die van de ft.'st van dl' samen Ie
vi ng. [cm kla~iek voorbl'cld I~ de mal Oa. 

Over de hoeveelheid en het soort sodaal 
kapita.ll waarover moderne westerse sa· 
menlevingen beschikken, wordt druk ge
debalteerd in de ~()ciillc wetenschappen. 
rutnam is op dit punt uitgesproken pessi
mistisch. AI decennialang ziel hij in de 
Verenigde Staten het sociaal kdpilaal in .11 
lijn wrschijnlngsvonnen alnemt'n. uitge
drukt In de meLafoor dal de Amerikanen 
steeds vaker allêén bowlen in plaats van 
In vereniglngsverbdnd. Voor nns land be
schikken we alleen over goed vergelijkba
re gegevens voor c.J~ algelop~n d~ct!nnia. 
Die wijLen niel op een algemt.'nc sterke 
erosie van sociaal kapitaal. Wel op terug
gang binnen bepatllde seltoren en op spt'
cifieke kenmerken. 

Joep de Hart IS onderzoeker bij hel SOCiaal 
en Cultureel Planbureau. 


